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╝
إِ َّن ح ِ ِ
ور َأنح ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِ
ِ
ِ
اّلِلِ ِم حن ُُش ِ
ات
َ ح َ ِّ
اْلَ حمدَ َّّلِل ن حَح َمدُ ُه َون حَستَعينُ ُه َون حَس َت حغف ُر ُه َو َنت ُ
ُوب إِ َل حيهَ ،و َن ُعو ُذ بِ َّ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اّلِل َو َأ حش َهدُ َأ َّن نَبِ َّينَا
اّلِل َف ََل ُمض َّل َل ُهَ ،و َم حن ُي حضل حل َف ََل َهاد َي َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ حن ََل إِ َ َ
َأ حع ََملنَاَ ،م حن ََيحده َّ ُ
َل إِ ََّل َّ َ
ُُم ََّمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه  -صىل اهلل عليه وسلم .-

أحبتي يف اهلل ،السَلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وحديثنا يف هذه األيام املباركة -ا َّلتِي نسأل
ِ
ينفع فيه ٌ
اهلل  -جل وعَل  -ح
مال وَل بنون ﴿ إِ ََّل َم حن َأتَى
أن ينفعنا وإياكم هبا ،يف يوم املعاد؛ ا َّلذي َل ُ
اّلِل بِ َق حل ٍ
ب َسلِي ٍم ﴾ [ الشعراء ،] ٨٩ :هو :عن الصَلة.
َّ َ
ألهنا:
والصَل ُة شأهنا
عظيم؛ َّ
ٌ
سبق معنا اْلديث عنها يف صباح هذا اليوم بعد
أوالً :أهنا الركن ال َّث ِاِن من أركان اإلسَلم ،وقد َ
الصَلة ،وهي الركن ال َّث ِاِن بعد الشهادتنيُ ،
وأول ما ُُياسب العبدُ عليه يو َم القيامة الصَلةُ ،ح
فإن ُقبلت
وأنجح ،ح
وإن ُر َّدت فقد خاب وخرس ،وتُقاس عليها سائر األعَمل ،فإذا ُوزنت الفريضة ومل
أفلح
َ
فقد َ
لصَلة هلا أو ٍ
ٍ
ٍ
نقص ٍ
ِ
ٍ
ُشط من ُشوطها،
ركن من أركاهنا ،أو
أداء هلا ،مع
لسبب من األسباب؛ إ َّما
تكمل
فإهنا َل تُقبل.
وعلى هذا ،فيبقى النقص يف الفريضة ،ومن ِ
رمحة اهلل ح
السنَن الرواتب ،وهي مكملة
أن َ
ُ
اهلل ُّ
ُشع ُ
ٍ
ُ
للفرائضِّ ،
فالنوافل
فريضة من فرائض اإلسَلم؛ كالصَلة والزكاة والصوم واْلج ،هلا نوافل،
فلكل
َت ُُب النقص؛ وهلذا يقول اهلل  -جل وعَل  -للمَلئكة (( :انظروا لعبدي ،هل ترون له
جوابر ،فهي َ ح
من تطوع ف ُيكمل به ما انتُقص من الفريضة؟ )).
ثانيًا :أهنا ال َع ََلمة الفارقة واملميزة بني اإلسَلم والكفر والرشك؛ وهلذا يقول  -صىل اهلل عليه
وسلم َّ (( :-
الرجل والرشك أو الكفر ،ترك الصَلة )).
إن بني َّ
وربه ،هذه الصَلة صل ٌة بني العبد وربه؛ وهلذا يقول  -صىل اهلل عليه
ثالثًا :أهنا صل ٌة بني العبد ِّ
وسلم  (( :-إِ َّن َأ َحدَ كُم إِ َذا َص َّىل ُين ِ
الص َ
ني
َل َة َب حينِي َو َب ح َ
َاجي َر َّب ُه )) ،قال اهلل – َت َع َال َ (( :-ق َس حم ُت َّ
ح
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َع حب ِدي ))ُ ،ث َّم جاء باْلديث القديس ا َّل ِذي قال فيه  -جل وعَل َ (( :-ف ِإ َذا َق َال ا حل َع حبدُ  ﴿ :ح
اْلَ حمدُ ِ َّّلِلِ َر ِّب
ِ
ِ
ِ
الر ِحي ِم ﴾ [ الفاحتةَ ،] ١ :ق َال
الر حمح َِن َّ
اهلل َت َع َالَ :محدَ ِِن َع حبديَ ،وإِ َذا َق َالَّ ﴿ :
ا حل َعا َملنيَ ﴾ [ الفاحتةَ ،] ٢ :ق َال ُ
اهلل َت َع َالَ :أثحنَى َع َ ََّل َع حب ِديَ ،وإِ َذا َق َالَ ﴿ :مالِ ِك َي حو ِم الدِّ ِ
ين ﴾َ ،ق َالََ :مَّدَ ِِن َع حب ِديَ ،وإِ َذا َق َال ﴿ :إِ َّي َ
اك
ُ
َن حع ُبدُ َوإِ َّي َ
ني َع حب ِديَ ،ولِ َع حب ِدي َما َس َأ َلَ ،ف ِإ َذا َق َال ﴿ :حاه ِدنَا
اك ن حَست َِعنيُ ﴾ [ الفاحتةَ ] ٥ :ق َالَ :ه َذا َب حينِي َو َب ح َ
اط ا حملست َِق ِ
ذين َأنح َع حم َت َع َل حي ِه حم َغ ح ِ
ْي ا ح َمل حغ ُض ِ
ِص َ
الضا ِّلنيَ ﴾ [ الفاحتةَ ] ٧ :ق َال
وب َع َل حي ِه حم َو ََل َّ
اط ا َّل َ
الِّص َ ُ ح َ
يم َ
ِّ َ

اهلل  -جل وعَل َ :-ه َذا ل ِ َع حب ِدي َول ِ َع حب ِدي َما َس َأ َل )).
ُ

أن الصَلة روضة؛ روضة عبادات ،فيها من ِّ
رابعًاَّ :
كل ٍ
زوج هبيج ،من األعَمل واألقوال ،من
ورفع منه واعتدال
للرب فيه،
ٌ
قيام ،وتكبْي ،وقرآن؛ قراءة لكَلم اهلل  -جل وعَل  ،-وركوع ،وتعظيم ِّ
يمأله الثناء عىل اهلل  -جل وعَل  ،-وسجو ٌد ُيسبح اهلل َت َع َال فيه بعلوه ،ويبتهل املصَل إليه بالدعاء،
وقعو ٌد لتشهد خيتمه بالتسليم.
وهلذا -كَم ذكرنا يف حديث اليوم عن تكفْي أو القيام بزكاة األعضاءَّ -
أن ركعتني يركعهَم من
ً
مفصَل؛ َّ
ألن اإلنسان إذا َّ
صىل حتركت يف
الضحى تك ِّفر أو تؤدي هذه الزكاة ،عىل ثَلثَمئة وستني
الصَلة مجيع أعضائه ومفاصله.
ٌ
خامسًاَّ :
وهني عن الفحشاء واملنكرات ،قال اهلل َت َع َال﴿ :
عون عىل املهَمت،
أن الصَلة
ٌ
اْل ِ
ِ
و ِ
اش ِعنيَ ﴾ [ البقرة ،] ٤٥ :وقال َع َّز من قائل ﴿ :ات ُحل
الص ََلة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َْي ٌة إِ ََّل َع َىل ح َ
الص ح ُِب َو َّ
استَعينُوا بِ َّ
َ ح
اء وا حملنحك َِر و َل ِذكحر ِ
ِ
وحي إِ َلي َك ِمن ا حل ِكت ِ ِ
ِ
اّلِل
الص ََل َة َتن َحهى َع ِن ا حل َف حح َش َ ُ
الص ََل َة إِ َّن َّ
َاب َو َأق ِم َّ
َ
َما ُأ َ ح
َ ُ َّ
حُب َو َّ ُ
اّلِل َأك َ ُ
َي حع َل ُم َما ت حَصنَ ُع َ
ون ﴾ [ العنكبوت.] ٤٥ :
سادسًاَّ :
اْلق
أن الصَلة نور املؤمنني يف قلوهبم ،يف برزخهم ،ويف ُمرشهم ،وهي تيضء لإلنسان َّ
واضحا ،فإذا َّ
واضحا،
صىل اإلنسان الصَلة املفروضة بأركاهنا وواجباهتا وُشوطها ،اتضح له اْلق
ً
ً
َل يلتبس عليه كغْيه.
ُورا،
قال  -صىل اهلل عليه وسلم  (( :-والصَلة نور )) ،وقالَ (( :م حن َحا َف َظ َع َل حي َها كَان ح
َت َل ُه ن ً
اف حظ َع َليها َمل َت ُكن َله نُورا ،و ََل برهانًا ،و ََل نَجا ًة يوم ِ
وبرهانًا ،ونَجا ًة يوم ا حل ِقيام ِة ،ومن َمل ُُي ِ
الق َيا َم ِة،
حَ ح ح ُ ً َ ُح َ
َُح َ
َ
َ َ َح َ َ َ ََ ح ح َ
َ َح َ
َان يوم ا حل ِقيام ِة مع ُأَب ب ِن َخ َل ٍ
ان ،و َق ُار َ
فَ ،و ِف حر َع حو َنَ ،و َها َم َ
ون )).
َوك َ َ ح َ َ َ َ َ َ ِّ ح
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هؤَلء َشغلتهم الدنيا ،منهم َمن شغله ماله ،ومنهم َمن شغله منصبه؛ كفرعون وهامان ،ومنهم
َمن شغله التفاته إل ِدين اآلباء واألجداد ،ور ِّد ما جاء به النبي  -صىل اهلل عليه وسلم .-
سابعًاَّ :
رس رسور نفوس املؤمنني ،وقرة أعينهم ،قال  -صىل اهلل عليه وسلم (( :-
أن الصَلة ُّ
إيل من دنياكم ثَلثة )) ،يعني :ثَلث خصال ُح ِّببت إل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-قال:
ُح ِّبب َّ
ِ ِ
ِ
الص ََل ِة )).
يبَ ،والن َِّسا ُءَ ،و ُجع َل حت ُق َّر ُة َع حيني يف َّ
(( ال ِّط ُ
ثامنًاَّ :
أن الصَلة ُُتحى هبا اْلطايا وتُك َّفر هبا السيئات ،قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم (( :-
اب َأح ِدكُم ي حغت َِس ُل ِمنحه ك َُّل يو ٍم ََخحس مر ٍ
اتَ ،ه حل َي حب َقى ِم حن َد َرنِ ِه؟ -يعنيَ :و َسخ
َح
ُ
َأ َر َأيحت حُم َل حو َأ َّن َهنح ًرا بِ َب ِ َ ح َ
َ َ َّ
البدن -يشءَ ،قا ُلواََ :ل يب َقى ِمن درنِ ِه َيشءَ ،ق َال (( :فكذلك م َث ُل الص َلو ِ
اْلَ حم ِ
ات ح
اهلل ِ ِهب َّن
َّ َ
َح
َ
ح ٌ
ح ََ
سَ ،ي حم ُحو ُ
ح
متفق عليه.
اْلَ َطا َيا ))ٌ .
تاسعًاَّ :
أن اهلل  -جل وعَل  -أثنى عىل اْلاشعني فيها ،ووصفهم بالفَلح ،كَم قال عز من قائل:
ُون ( )١ا َّل ِذين هم ِيف ص ََل ِ ِهتم َخ ِ
اش ُع َ
﴿ َقدح َأ حف َل َح ا حمل ُ حؤ ِمن َ
ون ﴾ [ املؤمنون.] ٢ ،١ :
َ
ح
َ ُ ح
مباذا حصل هلم الفالح؟

ٍ
بقلوب حارضة ،مل تكن مشغولة بمشاغل
حصل هلم باْلشوع يف الصَلة ،أي :كانوا يؤدوهنا

الدنيا ،وَل بملذات النفس.
أن من الواجب للصَلة ح
عاشرًاَّ :
أن تُؤ َّدى عىل مراد اهلل ومراد رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم -؛
ألهنا العبادة ..والعباد ُة توقيفية ،يعنيَ :ل يأيت هبا اإلنسان َّإَل حسب ما د َّل عليه الدليل من القرآن
َّ
ِ
ِ
ين استحسنوا ألنفسهم
مر معنا ذكر الثَلثة النفر ا َّلذ َ
والسنَّةَ ،ل ُيقبل فيها اَلستحسان وَل العقل ،كَم َّ
ُّ
ً
أعَمَل لكنهم خالفوا هبا هدي النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-فر َّدها عليهم.
فهي تُؤ َّدى عىل مراد اهلل ومراد رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم َ ،-ل باهلوى واملزاج ،وُماكاة
جيب هلا.
اآلخرين بدون عل ٍم بَِم ُ
أن من الواجب للصَلة؛ ح
احلادي عشرَّ :
أن تُؤ َّدى مع اجلَمعة ،كَم جاءت بذلك األدلة من القرآن
ِ
ِ
ٍ ِ
اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه ِف َيها بِا حل ُغدُ ِّو
اّلِل َأ حن ت حُر َف َع َو ُي حذك ََر ف َيها ح
ُّ
والسنَّة ،قال اهلل  -جل وعَل  ﴿ :-يف ُب ُيوت َأذ َن َّ ُ
ال (ِ )٣٦رج ٌال ََل ت حل ِه ِيهم َِتارة و ََل بيع عن ِذك ِحر ِ
ِ
الزك ِ
َو حاآل َص ِ
َاة َخيَا ُف َ
ون َي حو ًما
ُ
الص ََل ِة َوإِيتَاء َّ
اّلِل َوإِ َقا ِم َّ
ح َ َ ٌ َ َح ٌ َ ح
َ
َّ
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ِِ
ِ
ِ
ِ
َت َت َق َّل ِ ِ
اّلِل َي حر ُز ُق َم حن
ب فيه ا حل ُق ُل ُ
ُ
اّلِل َأ حح َس َن َما َعم ُلوا َو َي ِزيدَ ُه حم م حن َف حضله َو َّ ُ
وب َو حاألَبح َص ُار ( )٣٧ل َي حج ِز ََيُ ُم َّ ُ
َي َشا ُء بِ َغ ح ِ
ْي ِح َس ٍ
اب ﴾ [ النور.] ٣٨ - ٣٦ :
وقال  -صىل اهلل عليه وسلم  (( :-من س ِمع النِّدَ اء َف َلم ي حأ ِ
تَ ،ف ََل َص ََل َة َل ُه ،إِ ََّل ِم حن ُع حذ ٍر ))،
َ ح َ
َ ح َ َ
مرض )).
فسئل عن العذر :فقال(( :
ٌ
خوف أو ٌ
ُ

ترك الصَلة من ٍ ِ
أن من املنكرات الظاهرة ُ
الثَّانِي عشرَّ :
كفر ،كَم
كثْي ِمَّن يدعي اإلسَلم ،وهو ٌ
ِ
كر الدليل عىل ذلك ،قال اهلل َت َع َالَ ﴿ :ما َس َل َكك حُم ِيف َس َق َر ﴾ [ املدثر ،] ٤٢ :أي :ما ا َّل ِذي أدخلكم
سبق ذ ُ
يف جهنم؟ َّ
اسم من أسَمء النار.
ألن سقر ٌ
﴿ َقا ُلوا َمل ح ن َُك ِم َن ا حمل ُ َص ِّلنيَ ﴾ [ املدثر ] ٤٣ :أول إجابة جاء فيها أهنم مل يكونوا من املصلنيُ ،ث َّم
انضم إليها ما ذكره اهلل  -جل وعَل َ ﴿ :-و َمل ح ن َُك ُن حط ِع ُم ا حمل ِ حس ِكنيَ (َ )٤٤و ُكنَّا ن ُ
اْل ِائ ِضنيَ
َخ ُ
وض َم َع ح َ

(َ )٤٥و ُكنَّا ُنك َِّذ ُب بِ َي حو ِم الدِّ ِ
ين ﴾ [ املدثر.] ٤٦ - ٤٤ :

فانظر كيف بدأ اهلل  -جل وعَل  -بأهنم ما كانوا يصلون قبل إنكارهم لقيام الساعة ،مع َّ
أن قيام
َّ
وكأن ترك الصَلة من الكفر ا َّل ِذي َل تُقبل معه طاعة.
كفر ِصيح َل تُقبل معه طاعة،
الساعة ٌ
ِ
الص ََل َة َو ََل َتكُونُوا ِم َن ا حمل ُ ح ِ
رشكِنيَ ﴾ [ الرومُ ] ٣١ :
لفظ اآلية فيه األمر
يموا َّ
وقال عز من قائلَ ﴿ :و َأق ُ
أن يكونوا من املرشكني ،أي :ح
بإقام الصَلة ،والنهي ح
إن تركتم الصَلة فأنتم من املرشكني.
ومن الصلوات ا َّلتِي ظهر فيها التكاسل والتخلف؛ صَلة الفجر ،ا َّلتِي قال النبي  -صىل اهلل عليه
صىل الصبح فهو يف ِ
وسلم  -يف فضلهاَ (( :من َّ
وصف املتخلفني
ذمة اهلل )) ،وجاء يف اْلديث اآلخر
ُ
عنها وعن العشاء ،قوله  -صىل اهلل عليه وسلم ُ (( :-
أثقل الصَلة عىل املنافقني :صَلة العشاء،
حبوا )).
وصَلة الصبح ،ولو يعلمون ما فيهَم من األجر ،ألتومها ولو ً
التَمسا لفضلها ،وطل ًبا لرشفها.
حبوا عىل الركب؛
يعني :يأتون ً
ً
أن ذكرنا َّ
وقد سبق ح
أن املَلئكة َتتمع يف صَلة الفجر ويف صَلة العِّص ،فإذا جاءت مَلئكة
الفجر وما وجدوا املؤم َن يف املسجد مع اجلَمعة ،فيسأهلم اهلل  -جل وعَل  :-هل وجدتم عبادي؟
ٍ
غياب والعياذ باهلل.
بمن وجدوا ،والذي َل ُيوجد يبقى يف
فيخُبونه َ
وقال َع َّز ِمن ِ
قائ ٍل فيمن ترك الصَلة عمو ًماِِ ،مَّن ينتمي إل اإلسَلم َل يصَل ،ويظن َّ
بأن اإلسَل َم
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زي يتزي به بدون تطبيق عمَل ،قال َع َّز ِمن ِ
ف َأ َضا ُعوا
ف ِم حن َب حع ِد ِه حم َخ حل ٌ
قائ ٍل يف حقهمَ ﴿ :ف َخ َل َ
َّ
ِ
ف ي حل َقو َن َغيا ( )٥٩إِ ََّل من تَاب وآمن و َع ِم َل ص ِ
اْلًا َف ُأ َ
وَلِ َك َيدح ُخ ُل َ
الص ََل َة َوا َّت َب ُعوا َّ
ون
َ
َ ح َ َ َ َ َ
الش َه َوات َف َس حو َ َ ح ًّ
َّ
اجلَنَّ َة َو ََل ُي حظ َل ُم َ
ح
ون َش حي ًئا ﴾ [ مريم ] ٦٠ ،٥٩ :إل آخر ما جاء.

والسنَّة عىل فضل الصَلة ،وعىل التأكيد عىل فعلها ،وفع ُلها يف املساجد ا َّلتِي
من األدلة من القرآن ُّ

اْلطاب من اهلل  -جل وعَل  -والبشارة ل ُع ََّمر
بن َّإَل للصَلة ،وهلذا جاء
ُ
ُبنيت من أجلها ،فاملسجد مل ح ُي َ
اج اّلِلِ من آمن بِ ِ
ِ
الزكَا َة َو َمل ح َخي َحش إِ ََّل
الص ََل َة َوآتَى َّ
اّلِل َوا حل َي حو ِم حاآلخ ِر َو َأ َقا َم َّ
املساجد ﴿ :إِن َََّم َي حع ُم ُر َم َس ِ دَ َّ َ ح َ َ َّ
اّلِل َف َع َسى ُأ َ
وَلِ َك َأ حن َيكُونُوا ِم َن ا حمل ُ حهت َِدي َن ﴾ [ التوبة.] ١٨ :
َّ َ
وعمار ُة املساجد تتكون من أمرين:
عَمرة حسية؛ بالبناء ،وتزويدها بَم حتتاجه من الوسائل املكملة ملنفعتها؛ كالفرش ،واإلضاءة،
يرسها اهلل عليه.
والتهوية ..وما إل ذلك ،هذه عَمرة حسية ،وهي سهلة عىل َمن َّ
ٍ
لكن العَمرة
أهل األموال يقاول املقاول
قائم عىل أشدهَّ ،
َ
وذهب عنه ،وما يأتيه َّإَل واملسجد منته ٌ
وإن كان البناء قد جاء فيه َّ
ا َّلتِي هي أهم من عَمرة البناء ،ح
أنَ (( :م حن َبنَى ِ َّّلِلِ َ -ع َّز َو َج َّل َ -م حس ِجدً ا َو َل حو
ٍ
ك ََم حف َح ِ
اّلِل َل ُه َب حيتًا ِيف ح
اجلَن َِّة )).
ص َق َطاة َبنَى َّ ُ
لك َّن العَمرة املستمرة والدائمة هي عَمرهتا بالعبادة ،و ُع ََّمر املساجد بالعبادة هم ا َّل ِذي َن قال اهلل
ِ
ِ
يف حقهمَ ﴿ :فعسى ُأ َ ِ
ين ﴾ [ التوبة.] ١٨ :
وَل َك َأ حن َيكُونُوا م َن ا حمل ُ حهتَد َ
َ َ
سبق ِذكر ٍ
يشء منها يف
هذا ما
يدي دروسنا يف أحكام الصَلة ،والتي قد َ
ُ
أردت بيانه كمقدمة بني ّ
درسنا اليوم.
فليتفضل الشيخ ناِص ،ويقرأ علينا الدرس السادس من الدروس املهمة لعامة األُ َّمة ،ملؤ ِّلفه
اهلل ثراه ،وقدَّ س روحه ،وجزاه عن اإلسَلم واملسلمني
سَمحة الشيخ ال َع ََّلمة عبد العزيز بن باز طيب ُ
خْي اجلزاء.
املنت

وصىل اهلل وس َّلم عىل عبده ورسوله؛ نبينا ٍ
َّ
ُممد ،وعىل
اْلَ حمدُ هللِ َر ِّب ال َعا َملِنيَ  ،والعاقب ُة للمتقني،

8

الدرس األول

آله وأصحابه أمجعني ،مهللا اغفر لشيخنا وللحارضين.
اللهُ تَعَالَى  -يف كتابه ( :الدروس املهمة لعامة األُمَّة ):
قال املُصنِّف العَلَّامة عبد العزيز بن باز  -رَحِ َمهُ َّ
" الدرس السادسُ :شوط الصَلةُ ،شوط الصَلة ،وهي تسعة:
اإلسَلم ،والعقل ،والتمييز ،ورفع اْلدث ،وإزالة النجاسة ،وسرت العورة ،ودخول الوقت،
واستقبال ِ
القبلة ،والنية".
الشرح

نعم ،هذه الرشوط ،والرشوط تأيت قبل العمل ،وهلذا َتد اإلنسان إذا كان له بناء من ٍ
بيت أو
ٍ
ٍ
ٍ
غرض من األغراض ،يأيت باملقاول ،ويقول له :أريد املبنى هبذه األوصاف؛
مسجد أو
مدرسة أو
القواعد ،وامليدة ،والرقاب ،واألعمدة ،والسقف ،واملخارج واملداخل واملنافذ..
ُشوط تسبق العمل ،ح
ٌ
فإن جاء هبذا العمل عىل هذه
يعني :تُذكر يف الرشوط ،ويف اَلتفاق .هذا
الرشوط قبل صاحب العمل ،وأعطاه املقاول أو األجْي أعطاه أجره ،وزاده عىل ذلك ،ح
وإن جاء هبا
برش َل يملك من املقاول مثقال ذرةَ ،ل خلق،
عىل خَلف ما َ
طلب ،فإنَّه َل يقبل منه هذا العمل ،وهو ٌ
سوى فيه ،وَل يشء..
وَل رزق ،وَل ّ
فَم بالك بالذي أوجد اإلنسان من العدم؟! و َّ
وطلب منه هذه الرشوط هلذه العبادة
غذاه بالنعم،
َ
العظيمة ،وجود الرشوط واألركان والواجبات واألحكام املحيطة بالصَلة دليل عىل عظم شأهنا،
وقدرها عند اهلل  -جل وعَل .-
فشروطها تسعة ال تُقبل إلَّا بتوفرها:

الشَّرْط األَوَّل :اإلسَلم ،فالكافر َل تُقبل منه الصَلة ،جيب عليه ً
أوَل ح
أن يأيت بالركن األَ َّول من
أركان اإلسَلم وهو الشهادتني ،فيشهد َّأَل إَل َّإَل اهلل َّ
وأن ُممدً ا رسول اهللُ ،ث َّم يأيت بَم ينبني عىل هذا
األصل ،وهي الصَلة وما بعدها.
فاإلسَلم أول ُشط من ُشوط الصَلة.
ِ
ُمرم؛ لقوله
الثَّانِي :العقل ،واملجنون فاقد األهلية؛ وهلذا َل ُيعاقب عىل ترك واجب ،أو ارتكاب َّ
 صىل اهلل عليه وسلم  (( :-ر ِفع ا حل َق َلم َعن َث ََلثة :الن َِّائ ِم حتَّى يس َتي ِق َظ ،وا حملَجن ُِون َحتَّى يفيق،
ح
َ َح ح
ُ ح
ُ َ
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والصغْي َحتَّى يبلغ )).

ُ
ٌ
ُشط من ُشوط كل عبادةَ ،ل تُقبل عبادة َّإَل بالعقل ،ا َّل ِذي ُيم ِّيز العادات عن العبادات،
فالعقل

و ُيم ِّيز العبادات بعضها عن بعض.

الشَّرْط الثَّالِث :التمييز ،أيَّ :
أن الصَلة املفروضة َل تصح من الطفل ا َّل ِذي مل ُيم ِّيز ،وصَلته

أمر النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -األولياء ح
أن يأمروا األبناء والبنات يف سن
تكون نافل ًة؛ وهلذا َ
الطفولة بالصَلة ،ملاذا؟
ألهنا فريضة عظيمة؛ َّ
ألن اإلنسان إذا بلغ وهو َل يصَلُ ،ث َّم اصطدم بالواقع،
ليتعودوا عليها؛ َّ
عود عليها منذ الصغر ،حتى إذا بلغ سن الرشد َّإَل وهو
فيكون حتمله هلا من األمور الصعبة عليه ،ف ُي َّ
وه حم َع َل حي َها لِ َع ح ِ
الص ََل ِة لِ َس حبعَِ ،و ح ِ
رشَ ،و َف ِّر ُقوا َب حين َُه حم ِيف
ارض ُب ُ
جيري فيها بدون مشقةُ (( ،م ُروا َأبحنَا َءك حُم بِ َّ
ا حمل ََض ِ
اج ِع )).
ينقسم إل قسمني :حدث أصغر ،وهو ما جيب فيه استعَمل
رفع اْلدث ،واْلدث
الشَّرْط الرَّابِعُ :
ُ
ِ
الص ََل ِة
املاء يف أعضاء الوضوء ،والذي ُذكر يف اآلية الكريمةَ ﴿ :يا َأ َُّيَا ا َّلذي َن َآمنُوا إِ َذا ُق حمت حُم إِ َل َّ
اف ِق وامسحوا بِرء ِ
ِ
ِ
ِ
وسك حُم َو َأ حر ُج َلك حُم إِ َل ا حل َك حع َب ح ِ
ني ﴾ [ املائدة.] ٦ :
َفا حغس ُلوا ُو ُج َ
وهك حُم َو َأيحد َيك حُم إِ َل ا حمل ََر َ ح َ ُ ُ ُ
وصف الوضوء ،وهذه األشياء تُسمى فروض الوضوء ،فروض الوضوء ستةُ :
غسل الوجه،
هذا
ُ
ُ
ُ
وغسل
وغسل اليدين إل املرفقني ،ومسح مجيع الرأس ومنه األذنان،
ومنه املضمضة واَلستنشاق،
الرجلني إل الكعبني ،والرتتيب ،واملواَلة.
هذه أحكام متداخلة يف هذه الرشوط ،فهذه فروض الوضوء َل ُيقبل َّإَل هبا ،فهذه هي الطهارة
الصغرى من اْلدث األصغر ،وأ َّما الطهارة الكُبى فهي استعَمل املاء يف مجيع البدن ،للحدث األكُب،
ٍ
ٍ
حيض أو نفاس.
جنابة أو
من
وجب عليه ح
أن يستعمل املاء يف مجيع البدن؛ لقوله  -جل وعَل َ ﴿ :-وإِ حن
أجنب
فاإلنسان إذا
َ
َ
ُكنحتُم جنُبا َفا َّطهروا وإِ حن ُكنحتُم مر ََض َأو َع َىل س َف ٍر َأو جاء َأحدٌ ِمنحكُم ِمن ا حل َغ ِائ ِ
ط َأ حو ََل َم حست ُُم الن َِّسا َء ﴾
ح َ
ح َ َ َ
ح
َّ ُ َ
ح ُ ً
َ
ح َح
وهكُم و َأي ِديك ِ
َتدُ وا ماء َف َتيمموا ص ِعيدً ا َطيبا َفامسحوا بِوج ِ
يعني :جامعتم النساء ﴿ َف َلم َ ِ
ُم منح ُه ﴾ [
ح َ ح
ِّ ً ح َ ُ ُ ُ
َ ً َ َّ ُ َ
ح
ح
املائدة.] ٦ :

10

الدرس األول

رفع اْلدث بنوعيه؛ اْلدث األصغر ،واْلدث األكُب ،وسوا ٌء كان
الرابِع ،وهو ُ
الرشط َّ
هذا هو َّ ح
لكن
ُيرفع باملاء أو بالبديل منه إذا عد َم املاء ،أو عدمت القدرة عىل استعَمله ،قد يكون املاء موجو ًدا َّ
ٍ
ملرض ونحوه ،فإنَّه ُيرشع له ح
أن يتيمم ،يرفع اْلدث بالتيمم
اإلنسان ما يستطيع استخدام املاء؛
بالرتاب الطاهر.
ٍ
يقظة أو منا ٍم ،ح
فإن كان يف
أ َّما صف ُة الغسل أو موجبه ،فهو خروج املني دف ًقا بلذة ،سوا ٌء كان يف

ٍ
يقظة فهذا َل كَلم فيه ،جيب اَلغتسال؛ ألنَّه ُوجد سببه؛ وهو خروج املني دف ًقا بلذة ،ح
وإن كان من
وإن ذكر احتَل ًما ومل جيد ً
َ
كر احتَل ًما ووجدَ ً
اغتسل ،ح
نائ ٍم ح
بلَلَ ،ل جيب عليه اَلغتسال؛
بلَل،
فإن َذ َ
لقوله  -صىل اهلل عليه وسلم  (( :-إنَم املا ُء من املاء )).
َلبدَّ ح
أن يغتسل ،وأ َّما اجلَمع فَل
وهذا اْلديث منطوقه عىل اَلحتَلم ،وهو يف حق املحتلمُ ،
ُيشرتط فيه ُ
إنزال املني ،إذا التقى اْلتانان فهذا موجب للغسل بمفرده ،إذا التقى اْلتانان وجب
ِ
الغسل ،سواء أنزل أو مل ِ
الرجل جيامع فَل
اّلِل َت َع َال َعن َحها َّ -ملا ُسئلت عن َّ
ِض َّ ُ
ينزل؛ لقول عائشة َ -ر َ
فعلت ذلك أنا ورسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  ،-أو فعلنا ذلك أنا ورسول اهلل -
ينزل ،فقالت:
ُ
صىل اهلل عليه وسلم ُ ،-ث َّم اغتسلنا مجي ًعا.
بيان لكيفية رف ِع اْلدث األكُب ،ح
فهذا ٌ
وإن كان هناك موج ًبا غْي املني أو اجلَمع ،فهو اْليض أو
النفاس ،فاْلائض جيب عليها اَلغتسال عند انقطاع حيضها ،ورؤية ال َع ََلمة عىل اَلنقطاع والطهر،
وتكون بأحد أمرين:
إ َّما اجلفاف النهائي ،ا َّل ِذي َل يكون معه دم.
ظهر هذا السائل،
أو خروج القصة البيضاء ،وهو ماء أبيض ،يشبه ماء النورة يعرفه النساء ،فإذا َ
فهذا ٌ
أن تغتسل َّ
دليل عىل طهرها من اْليض ،جيب عليها ح
وأن تصَل وتزاول أعَمهلا ا َّلتِي تركتها
باْليض.
وكذلك النفاس؛ َّإما ح
أن يكون ببلوغ أربعني يو ًماُ ،ث َّم ما يكون بعده دم فساد -عىل رأي بعض
العلَمء ،-والبعض يرى َّ
أن مدة النفاس ستني يو ًما؛ َتلس ستني يو ًما إذا كان الدم جيري ،فهي فرت ُة
نفاس ،ح
فإن مل ينقطع فَم زاد عىل الستني يو ًما فهو د ُم فساد.
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ومنهم َمن يقول :أربعني يو ًما ،فَم زاد عىل األربعني ،فهو د ُم فساد.
يوما ،عرشين يو ًما ،إذا رأت
وإن رأت الطهر قبل األربعني حتى ولو بعد عرشة أيامَ ،خسة عرش ً
وجب عليها اَلغتسال والصَلة والصوم والطواف والسعي ،وما إل ذلك ،وقراءة
الطهر والنقاء
َ
القرآن ،واملكث يف املسجد ،وغْي ذلك.
مستمرا فإهنا ُتكث حتى تنتهي األربعنيُ ،ث َّم عىل القولني املاضيني ،هذا بالنسبة
وأ َّما إذا كان الدم
ًّ
للطهارة الكُبى أو رف ِع اْلدث األكُب.
قال " :وإزالة النجاسة ".
ِ
ِ
الثوب،
الرشط السادس؛ إزال ُة النجاسة ،وإزالتها تكون من ثَلثة أشياء :من
من ُشوط الصَلة َّ :ح
ومن البدن ،ومن البقعة ا َّلتِي يريد ح
أن يصَل عليها.
وُم َّف َفة ،وما بينهَم.
والنجاسة هلا ثَلثة أقسام أو ثَلثة أنواعُ :م َغ َّلظةَ ُ ،
فاملغلظة :هي نجاسة الكلب ،ولوغ الكلب ،و ُيقاس عليه اْلنزير؛ لقوله  -صىل اهلل عليه وسلم
 (( :إِ َذا و َل َغ ا حل َك حل ِِ
ِ ِ
الرت ِ
اب )).
ُ
َ
ب يف إِنَاء َأ َحدك حُم َف حل َي حغس حل ُه َس حب ًعا إِ ححدَ ُاه َّن بِ ُّ َ
ويف رواية (( :أوَلهن :بالرتاب )) .وهذا هو األفضل.
النجاسة املخففة :هي بول الصبي ا َّل ِذي مل يأكل الطعام ،هذا َل جيب منه الغسل ،وإنَم يكفي فيه
ٍ
ٍ
ٍ
غسل
عِّص للثوب ،بدون
غسل للبول ،وبدون
النضح ،يعني :يصب املاء عىل مكان البول ،بدون
ٍ
عِّص ،وإنَم يكفي فيه الرش والنضح.
للثوب وَل
والرش أو النضح :هو املاء ا َّل ِذي يأخذه ويرمي به عىل مكان بول الطفل.
وأ َّما بول اجلارية ،يعني :الطفلة ا َّلتِي مل تأكل الطعام ،فهي كبول الكبْيُ ،يغسل منه الثوب ً
غسَل.
فهذه النجاسة املخففة واملغلظة ،وما بني ذلك نجاسة عامة ،مثل :بول الكبْي ،وعذرته ،وبول
وعذرة ما َل ُيؤكل ْلمه ،هذه نجاسة ُيشرتط فيها الغسل ،وَل ُيشرتط فيها العدد؛ كالنجاسة املغلظة،
وَل يكفي فيها النضح؛ كالنجاسة املخففة.
هذه هي النجاسة إذا وقعت عىل ِ
ثوب العبد أو بدنه ،أو البقعة ا َّلتِي يريد ح
أمر
أن يصَل فيها؛ وهلذا َ
النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -بتطهْي األرض ا َّلتِي وقعت فيها النجاسة ،وهو ُ
بول األعراَب ا َّل ِذي
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بال يف مسجده ،فأراد الصحاب ُة ح
أن يقعوا فيه باَلنتهار وباإليذاء ،فقال هلمَ (( :ل ت حُز ِر ُمو ُه ،فإنَم ُبعثتم
رسين ،ومل تُبعثوا ُم َع ِّ ِ
ُم َي ِّ ِ
رسين )).
فلَم قىض بوله ،دعاه النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ُ ،-ث َّم قال لهَّ (( :
إن هذه املساجد َل تصلح
ٍ
مر الصحاب َة ح
ذنوبا
ليشء من البول وَل القذر ،إنَم ُبنيت لعبادة اهلل ))ُ ،ث َّم أ َ
بأن يصبوا عىل بول األعراَب ً
من ٍ
ماء ،يعني :دلوِ ،ملوءة باملاء.
هذه كيفي ُة تطهْي األرض إذا وقعت عليها النجاسة.
سرت العورة.
من شروط الصالةُ :
َّ
الرجل يف الصَلة من الرسة إل الركبة،
ألن اإلنسان إذا قام يصَل
َ
وجب عليه سرت العورة ،وعورة َّ
ألهنا ِمتهنة ،عورهتا كعورة
هذه العورة يف الصَلة للرجل ،وكذلك اململوكة؛ اجلارية اململوكة؛ َّ
ألهنا مل يكن هلا مال ،ومل يكن هلا رأي يف نفسهاَّ ،إَل بإذن سيدها،
الرجل ،خ َّفف اهلل عنها هذا اْلُكم؛ َّ
َّ
فخ َّفف اهلل عنها من التكاليف الرشعية ،كسرت العورة.
وكذلك من اْلدود؛ لو زنت اململوكة ،ما ُيقام عليها اْلد كاْلرة ،وإنَم يرضهبا سيدها ،وجاء يف
بيان اْلد عليها أنَّه عىل النصف من حد اْلرة؛ َخسني جلدة ،وأ َّما اإلحصان فَل تُرجم كَم تُرجم
اْلرة ،وهذا من التخفيف عىل اإلنسان إذا مل تكن له حري ٌة كاملة ،وهذه من رمحة اهلل  -جل وعَل .-
وأ َّما املرأة اْلرة :فهي عور ٌة كلها يف الصَلة َّإَل وجهها وكفيها ،برشط ح
أن تكون خالية من
سرت مجيع البدن بَم فيه الكفني والوجه.
األجانبَّ ،أما لو كانت يف موضع فيه أجانب ،فيجب عليها ُ
جيب عىل املرأة إذا كانت بحرضة أجانب ح
أن تسرت مجيع بدهنا يف الصَلة ،فهي عور ٌة كلها يف
الصَلة.
الشَّرْط السابع :دخول الوقت.

َت َع َىل ا حمل ُ حؤ ِمنِنيَ ِكت ًَابا
الص ََل َة كَان ح
ودخول الوقت قد جاء بيانه يف قول اهلل  -جل وعَل  ﴿ :-إِ َّن َّ

مفروضا بأوقات.
َم حو ُقوتًا ( [ ﴾ )١٠٣النساء ،] ١٠٣ :أي:
ً
وجاء يف اْلديث َّ
أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -حدَّ د أوقات الصَلة ،فَل جيوز ألي مسل ٍم
ح
وقت الظهر إذا زالت
أن يصَل الفريضة قبل دخول وقتها ،قال  -عليه الصَلة والسَلم ُ (( :-
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الرجل -كطوله )) ،يعني :الشاخص عن األرض يكون ظله
الشمس ،وكان ظل كل يشء -أو ظل َّ
كون ِّ
مثل طوله ،ما ملح ُيرض العِّص ،فإذا َ
دخل وقت العِّص وهو ُ
ظل الشاخص مثله.
يصْي ُّ
ظل كل يشء مثله إل ح
فر الشمس )) ،من ح
أن تصفر الشمس ،هذا وقت
أن
قال (( :ما مل ح
تص ّ
َ
وقت اَلختيار ،وبقي وقت الرضورة إل غروب الشمس.
العِّص ،فإذا اصفرت الشمس ذهب ُ
ووقت املغرب )) ،ووقت صَلة املغرب ما مل يغب الشفق األمحر ،من غروب الشمس
قال(( :
ُ
إل غياب الشفق األمحر ،هذا وقت املغرب.
ووقت العشاء :إل نصف الليل األوسط.
ُ
ووقت صَلة الصبح :من طلوع الفجر إل طلوع الشمس .فإذا طلعت فأمسك عن الصَلة ،فإهنا
ُ
تطلع بني قرِن شيطان ،لكن الصَلة النافلة.
أ َّما الفريضة؛ فإنَّه جيوز لإلنسان ح
أن يأيت هبا ،ولو كانت الشمس طالعة أو غاربة؛ َّملا جاء يف
اْلديث (( :إذا أدرك اإلنسان من الصَلة ركعة قبل طلوع الشمس ،فقد أدرك الصَلة ،وإذا أدرك
الصَلة قبل غروهبا ،فقد أدرك الصَلة )) .فيعني ذلكَّ :
أن اإلنسان إذا نيس صَلة العِّص أو صَلة
الفجر ،ومل يذكر ،أو نام ،أو ُشغل ومل يذكر َّإَل يف هذا الوقت الضيق ،فإنَّه يسابق طلوع الشمس أو
َ
َ
أدرك الصَلة.
أدرك الصَلة بركعة واحدة فقد
غروهبا ،فإذا
و َمن تأخر عن وقت الصَلة لعذرّ ،
صَلها إذا زال العذر ،يعني :العذر ا َّل ِذي يكون به؛ كالنوم،
ِ
الص ََل َة ل ِ ِذك ِحري ﴾ [ طه ،] ١٤ :وقوله  -صىل
واإلغَمء ،والنسيان؛ لقول اهلل  -جل وعَل َ ﴿ :-و َأق ِم َّ
اهلل عليه وسلم َ (( :-من نيس صَل ًة أو نا َم عنها ،فليصلها إذا ذكرهاَ ،ل ك َّفارة هلا َّإَل ذلك )).
من شروط الصالة :استقبال ِ
القبلة.

ِ
واستقبال ِ
الس ََم ِء َف َلن َُو ِّل َين ََّك ِق حب َل ًة
القبلة َ
ثبت بقول اهلل  -جل وعَل َ ﴿ :-قدح ن ََرى َت َق ُّل َ
ب َو حج ِه َك يف َّ
اها َف َو ِّل َو حج َه َك َش حط َر ا حمل حَس ِج ِد ح
وهك حُم َش حط َر ُه ﴾ [ البقرة.] ١٤٤ :
اْلَ َرا ِم َو َح حي ُث َما ُكنحت حُم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
ت حَر َض َ

قد كان النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف مك َة ،وبعد ح
شهرا،
أن هاجر إل املدينة ملدة سبعة عرش ً
كان يصَل إل بيت املقدس ،وهو يتطلع ح
ب َو حج ِه َك ِيف
أن يستقبل الكعبة ،فنزلت اآليةَ ﴿ :قدح ن ََرى َت َق ُّل َ
ِ
ِ
اها َف َو ِّل َو حج َه َك َش حط َر ا حمل حَس ِج ِد ح
وهك حُم َش حط َر ُه
اْلَ َرا ِم َو َح حي ُث َما ُكنحت حُم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
الس ََمء َف َلن َُو ِّل َين ََّك ق حب َل ًة ت حَر َض َ
َّ
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﴾ [ البقرة.] ١٤٤ :
فيجب استقبال ِ
القبلة .إذا كان اإلنسان يف حي ،أو يف مدينة ومل يكن من أهلها ،فليسأل عن
أن يسأل ،وجيتهد يف التَمس ِ
ِ
صىل صَل ًة بدون ح
أن يسأل ،ح
القبلة ،جيب عليه ح
القبلة ،فظهر أنَّه َّ
وإن َّ
صىل
صَلها إل غْي ِ
إل غْي ِ
أن يعيدَ الصَلة ا َّلتِي َّ
القبلة وجب عليه ح
القبلة.
فإن اهتدى إل ِ
وإن مل جيد َمن يسأله ،استدل بمعامل الكون؛ كالشمس والقمر والكواكب ،ح
ح
القبلة
صىل إل غْي ِ
فاْلمد هلل ،وإن مل ِ
ِ
وصىل ،ح
فإن ظهر أنَّه َّ
َّ
القبلة فصَلته صحيحة؛
غالب ظنه
َيتد بنى عىل
ِ

اّلِل َن حف ًسا إِ ََّل ُو حس َع َها ﴾ [ البقرة٢٨٦ :
ألنَّه بذل ا َّلذي يف وسعه،
واهلل  -جل وعَل  -يقولََ ﴿ :ل ُي َك ِّل ُ
ف َّ ُ
ُ

] ،وقد َ
بذل ما يف وسعه.
هذا بالنسبة لَلجتهاد يف استقبال ِ
سبق يف ِذكر
والسنَّة ،أ َّما القرآن فكَم َ
القبلة ،وهو ٌ
ثابت بالقرآن ُّ
اآلية ،وأما السنَّة؛ ِ
قمت للصَلة فأسبغ
فمن قوله  -صىل اهلل عليه وسلم  -للميسء يف صَلته (( :إذا َ
َّ ُّ
ِ
ألن األمر إذا ُأطلق فهو للوجوبَّ ،إَل ح
فكُب )) ،واألمر هنا للوجوب؛ َّ
أن
الوضوءُ ،ث َّم استقبل القبلة ِّ
يِّصفه عن الوجوب صارف ،وَل صارف هنا.
قال :وإذا كان يشاهد الكعبة.
أنت يف مسجد الكعبة ،وترى الكعب َة ،فهنا جيب عىل اإلنسان عىل إصابة عينهاَ ،ل جيوز له ح
أن
َ
ينحرف عنها يمينًا وَل ً
تصح صَلته.
شَمَل؛ ألنَّه َل عذر له ،فإذا انحرف عنها مل َّ
فَلبدَّ من إصابة عني الكعبة ،والبعض خيطئ ويصَل عىل غْي جهة
قال :وإذا كان يشاهد الكعبةُ ،
الكعبة ،وهو ينظر إليها.
أن يستقبل ،يكون مشتول عن ِ
ربَم يكون مضايق ،ما يمكنه ح
القبلة ،هذا ما جيوز ،وَل تصح
ُّ
فَلبدَّ من إصابة عينهاَّ ،أما إذا مل يكن يشاهدها ،فتكفي اجلهة.
صَلته ،قالُ :

قال  -عليه الصَلة والسَلم  -يف قبلة أهل املدينة (( :ما بني املرشق واملغرب ِقبلة )).
الشَّرْط التاسع واألخري :النية.
والذي سبق كَلمنا عليه يف درس اليوم ،وَل مانع ح
تذكْيا به ،وبيانًا ملَن مل ُيرض.
أن نذكره
ً
ُ
ٌ
الفارق بني العبادات واملعامَلت ،أو العادات ،فَل
ُشط يف صحة مجيع األعَمل ،وهي
والني ُة
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تُعرف العبادة من العادة َّإَل بالنية ،مثال ذلك :إنسان قام يتوضأ ،أو قام يغتسل ،فالرائي يراه َل يتبادر
إل ذهنه بأنَّه قام يتوضأ لرفع اْلدث ،وقد يتبادر إل ذهنه ذلك ،وقد يغتسل وَل يتبادر إل ذهن أحد
أنَّه كان يغتسل للحدث ،وإنَم يغتسل للنظافة أو للجمعة أو للتُبد ،لك َّن ا َّل ِذي ُيم ِّيز هذه األعَمل هو
العبد نفسه بالنية.
عندما يأيت بالعمل ا َّل ِذي يعمله يقصد به كذا وكذا ،فإذا توضأ فإنَّه ينوي به رفع اْلدث األصغر،
وإذا اغتسل ينوي به رفع اْلدث األكُب.
َّ
وصىل
أنت ترى اإلنسان دخل املسجد قبل إقامة الصَلة ،فقام
كذلك الصَلة؛ يقوم يصَلَ ،
السنَّة الراتبة؟ وَلَّ ينوي هبا ُسنَّة الضحى؟ و َّ
َل
ركعتني ،هل هو ينوي هبا حتية املسجد ،وَلَّ ينوي هبا ُّ
ينوي هبا ركعتي الطواف؟ وَلَّ ينوي هبا ركعتي اإلحرام؟ وَلَّ ينوي هبا قضاء فريضة فائتة ،كصَلة
الفجر؟
أنت َل تدري ماذا ينوي ،لك َّن املصَل نفسه هو ا َّل ِذي ُيم ِّيز هذه الصَلة ماذا قصدَ منها؟
َ
فالنية:

ٌ
ُشط يف صحة األعَملَ ،ل تصح َّإَل هبا.
أوالً :أهنا

ٌ
ميزان لألعَملُ ،تيز العبادات بعضها عن بعض ،وُتيز العبادات عن العادات ،فهذه
ثانيًا :أهنا
النية ا َّلتِي ُجعلت ُش ًطا من ُشوط الصَلة ،وهي آخر الرشوط.

